
                         
 

 

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ ALS PARTITS ESPORTIUS PER EVITAR LA 
PROPAGACIÓ DE LA COVID19. 
 
El present document recull les actuacions que les entitats esportives amb seu social i 
activitat a Cervelló han de dur a terme per a obtenir el vist i plau de l’Ajuntament de 
Cervelló per a la celebració de partits en aquesta fase de represa de la normalitat esportiva 
i competitiva. 
 
El recull d’aquestes actuacions es determina seguint recomanacions de la secretaria 
general de l’esport, autoritats sanitàries i federacions esportives. 
 
-Control d’accés a la instal·lació per part d’un responsable del club local. En aquest punt 
les persones que entrin a la instal·lació s’hauran d’identificar, llegir la declaració 
responsable i anotar les seves dades i conformitat de la declaració en el full de registre que 
us proporcionem. S’hauran d’enregistrar les dades de les persones de l’equip local i 
visitant. 
La documentació que s’enregistri s’haurà de fer arribar a l’Ajuntament de Cervelló per a 
que tingui control de les persones que han fet accés a les instal·lacions i comprovar que 
les entitats porten a terme aquesta tasca. Es demana portar entre dilluns i dimecres de la 
setmana següent als partits. 
 
-Als partits amb jugadors menors d’edat, aquests poden entrar a les instal·lacions amb un 
acompanyant adult de la seva família o que se’n faci càrrec del menor.  
 
-L’accés al púbic es determina en un màxim de 80 persones al Camp d’Esports de Cervelló 
i un màxim de 50 persones al Pavelló Municipal Xavier Ballber. Els clubs locals hauran de 
preparar un llistat amb el màxim de persones permeses, entre les que haurà de comptar 
obligatòriament amb els pares/mares/tutors que acompanyin els menors d’edat. Per dur a 
terme aquest llistat es demana als clubs que recullin les dades dels familiars o 
responsables dels menors en els dies previs a la disputa del partit, tant de l’equip local com 
del visitant. A partir d’aquest punt, es pot completar la llista amb la resta de públic i 
aficionats que vulguin presenciar els partits. 
 
-L’entrada i la sortida es farà per zones diferenciades. En el cas del Pavelló, entrada per la 
porta corredora lateral i sortida per les portes d’emergència rere les grades. En el cas del 
Camp d’Esports, entrada i sortida per la porta corredora de vehicles.  
 
-El club local ha de vetllar per a que tothom que entri es faci control de temperatura, 
desinfecció de mans i porti ben posada la mascareta en tot moment. 
 
-A la graderia no es podran utilitzar seients contigus, de forma que s’utilitzi un de cada tres, 
garantint així la distància de seguretat. El públic ha de romandre assegut durant la seva 
estada a la instal·lació, amb l’objectiu d’evitar desplaçaments interns. 
 
-No es permet l’ús de vestuaris en cap cas. Ni per canviar-se ni per dutxar-se, ja que no 
tenim capacitat de garantir la neteja i desinfecció per a aquesta situació excepcional, i les 
mesures de ventilació entre partits no són suficients. 

 


